
1 
 

*ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.   
 

การเขียน/จัดพิมพบรรณานุกรม 
 

             เก ล็ดแก ว   เ จริญ
ศักด์ิ* 
 
 คร้ังที่แลวผูเขียนไดแจงไวในเร่ืองของการจัดทําโครงงานวาจะกลาวถึงเร่ืองการจัดทําหรือจัดพิมพ

บรรณานุกรม ซึ่งเปนอีกเร่ืองหนึ่งที่ผูเรียนจะเขียน หรือพิมพไมเปนไปตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 

มักจะเขียนกันแบบงายๆ เชน  

 หนังสือเรียนวิทยาศาสตรชั้น ป.5  

 หรือ ปยะโรจน เล่ียวไพโรจน โครงงานสังคมศึกษาชวงช้ันที่ 1 – ชวงช้ันที่ 4  
ซ่ึงที่ถูกตองตองเขียนวา 

 ปยะโรจน เลี่ยวไพโรจน โครงงานสังคมศึกษาชวงชั้นที่ 1 – ชวงชั้นที่ 4 . กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, 2546 

 ครูหลายคนอาจไมเห็นความสําคัญของการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกตองหรือเห็นความสําคัญแตไม

รูหลักการเขียน ทั้งๆ ที่บรรณานุกรมเปนส่ิงสําคัญที่ผูจัดทํารายงานการคนควา และการจัดทําโครงงานจะ

ละเลยมิได เพราะบรรณานุกรมเปนส่ิงแสดงใหเห็นวารายงานหรือโครงงานนั้น มีความนาเช่ือถือไดมาก

นอยเพียงใด รวมทั้งยังเปนสิ่งบงชี้ถึงที่มาสวนหนึ่งของเนื้อหาที่ปรากฏในรายงาน หรือโครงงานนั้นๆ และ

เพื่อเปนตัวชี้แนะใหผูสนใจไดไปหาเอกสารนั้นๆ อานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรูในเนื้อหาที่ปรากฏตามชื่อ

เร่ืองดวยตนเองได ดังนั้นในคร้ังนี้ผูเขียนไดนําวิธีการเขียน หรือจัดพิมพบรรณานุกรมมาเสนอไวดังนี้ 

 
   การพิมพบรรณานุกรม (Bibliography) มีหลักเกณฑการพิมพ ดังนี้  

 4.1 การพิมพบรรณานุกรมใหอยูตอจากสวนเนื้อหา กอนภาคผนวก โดยพิมพคําวา 

“บรรณานุกรม” ไวกลางหนากระดาษ เวนระยะขอบกระดาษพิมพเชนเดียวกับการเร่ิมบทใหม ใหเวน

ระยะหางจากชื่อบรรณานุกรม 1 บรรทัด จึงเร่ิมพิมพบรรทัดแรกของแตละรายการของเอกสารที่ใชอางอิง 

 4.2 พิมพช่ือผูแตงเอกสาร เรียงตามลําดับอักษร โดยยึดวิธีการเรียงลําดับอักษรตามแบบ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเรียงลําดับบรรณานุกรมภาษาไทยไวกอนบรรณานุกรม

ภาษาอังกฤษ 

 4.3 การพิมพรายการอางอิง ใหพิมพชิดกรอบกระดาษดานซายมือ ซึ่งมีระยะหางจาก

ขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว และถามีขอความเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดตอไป โดยยอหนาเวนระยะ 1.5 

เซนติเมตร 
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 4.4 กรณีที่มีการอางอิงหนังสือหลายเลมที่มีผูแตงเปนคนเดียวกัน ใหพิมพชื่อผูแตงเฉพาะ

เลมแรก เลมตอๆ ไปใหขีดเสนยาว 1.5 เซนติเมตร แลวตามดวยเคร่ืองหมายมหันภาค (.) และใหเรียงลําดับ

งานของผูแตงคนเดียวกันตามลําดับระยะเวลาของผลงานหรือตามลําดับชื่ออักษรของผลงาน เชน 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. การอบรมวิทยากร               

แกนนําในการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ, 2554. 

__________. ทฤษฎีสูการปฏิบัติ : ตัวอยางการประเมินหลักสูตร. กรุงเทพฯ : รังษีการ

พิมพ,  2554. 

 4.4.5 ถาผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหพิมพชื่อสกุลตามดวยช่ือตนและช่ือกลาง (ถามี) 

เชน 

 Gelb, Michael. How to Think Like Leonado da Vinci.London :Thorsons, 1998. 
 4.4.6 ถาผูแตงเปนคนไทย ใหพิมพชื่อตน ตามดวยนามสกุลแตถาผูแตงเขียนเอกสาร              

เปนภาษาอังกฤษ ใหใชนามสกุลข้ึนกอนแลวตามดวยช่ือ และถาผูแตงเปนผูมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ 

หรือสมณศักด์ิ ใหพิมพชื่อตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) ตามดวยฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ หรือสมณ

ศักด์ิ เชน ธรรมศักด์ิมนตรี , เจาพระยา วิจิตรวาทการ , หลวง เปนตน ดังตัวอยางดังนี้ 

 วิจิตรวาทการ , หลวง. ศาสนาสากล เลม 3. พระนคร : โรงพิมพลูก ส. ธรรมภักดี , 2511. 

 4.4.7 ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ ฯลฯ ใหพิมพเนนขอความที่เปนชื่อดวย

ตัวหนา (Bold) หรือขีดเสนใต (Underline) หรือตัวเอน (Italic) ตามความเหมาะสม แตใหเปนแบบ

เดียวกันตลอด                ทั้งเลม 

 4.4.8 การเวนระยะในการพิมพหลังเคร่ืองหมายวรรคตอน มีดังนี้ 

   หลังเคร่ืองหมายมหัพภาค ( . )  พิมพเวน 2 ระยะ 

   หลังเคร่ืองหมายจุลภาค ( , )  พิมพเวน 1 ระยะ 

   หนาและหลังเคร่ืองหมายอัฒภาค ( ; ) พิมพเวน 1 ระยะ 

    หนาและหลังเคร่ืองหมายมหัพภาคคู ( : ) พิมพเวน 1 ระยะ 

 5. การลงรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงทายเลม ประกอบดวย การลงรายการเอกสาร 

ไดแก หนังสือ บทความที่พิมพเผยแพร บทวิจารณ วิทยานิพนธ จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารที่

ไมไดตีพิมพอ่ืนๆ รวมทั้งรายการสัมภาษณ ดังนี้ 

 5.1 หนังสือ 

 5.1.1 หนังสือที่มีผูแตง 1 คน ใหพิมพชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ โรงพิมพหรือ

สํานักพิมพ ปที่พิมพ ดังนี้ 
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 สุรพล ธีรรัตนพันธุ. พื้นฐานทางปรัชญาท่ีมีผลตอการจัดการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :                 

โรงพิมพสามมิตร , 2547 

 Morris. Van Cleve. Philosophy and The American School.Boston : Houghton 
Mifflin Company , 1961 

 5.1.2 หนังสือที่มีผูแตง 2 คนพิมพเชนเดียวกับหนังสือที่มีผูแตง 1 คน ดังนี้ 

 อมรวิชช  นาครทรรพ และจุฬาภรณ  มาเสถียรวงศ .  เมื่อความทุกขไลลาเด็ก : 
ขอเท็จจริงจากงานวิจัยภาคสนามกับคําถามที่ทาทายในการเสริมสราง
สุขภาวะใหเด็กไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2549 

  5.1.3 หนังสือที่มีผูแตงมากกวา 2 คนใหใชชื่อผูแตงคนใดคนหนึ่ง และมีคําวา “และคณะ” 

ตอทาย 

 ทัศนา แขมมณีและคณะ. โครงการวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน 

(วพร.) กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , 2547 

 5.1.4 หนังสือที่มีผูแตงเปนนิติบุคคลใหพิมพเชนเดียวกับหนังสือที่มีผูแตงคนเดียว                  

โดยผูแตงคือนิติบุคคล ดังนี้ 

 โครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) , สถาบันรามจิต

ติ และคณะ. สมุดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2549 

 
  5.1.5 หนังสือที่ไมปรากฏช่ือผูแตง มีแตผูทําหนาที่บรรณาธิการ ใหพิมพชื่อผูทําหนาที่

บรรณาธิการชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ โรงพิมพหรือสํานักพิมพ และปที่พิมพ ดังนี้ 

 Kellner.R. ed. Analytical chemistry, the approved text to the FECS 
Curriculum Analytical chemistry.Weinheim. Wiley, c 1998 

 5.1.6 หนังสือที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหข้ึนตนดวยช่ือหนังสือไดเลย เชน 

  65 เรื่องนารูเทคนิคเครื่องกล. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดดูเคชั่น. 2533 

 5.1.7 เอกสารท่ีอางถึงในหนังสืออ่ืน มีแบบการเขียน คือ ชื่อผูแตง ชื่อเร่ืองเอกสารอันดับ

แรก ใชวา “อางถึงใน” หรือ “cited in” (ถาเปนภาษาอังกฤษหนา) ชื่อผูแตง ชื่อเร่ืองเอกสารอันดับรอง             

ดังตัวอยางดังนี้ 

 French. L. S. “Is it really friendly?” PITT. (February 1985) : 19, อางถึงใน ศรีอร 

เจนประภาพงศ. ทัศนคติของบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยที่มีตอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษ

ศาสตร                 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529 หนา 44 

 5.1.8 หนังสือแปล เขียนเรียงลําดับ ดังนี้ 
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  ผูแตง. ชื่อเร่ือง. แปลโดย ผูแปล. สถานที่พิมพ. สํานักพิมพ. ปที่พิมพ . 

  จอรชแนช , แดน วอลคอรฟ และโรเบิรต อี ไพรซ. มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง. แปล

โดย อัปสร ทรัยอัน และคนอ่ืนๆ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแพรพิทยา, 

2518 

 5.2 บทความ 

 5.2.1 บทความในหนังสือรวบรวมบทความ 

 ผูแตง. ชื่อบทความ. เลขหนา. ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม. สถานที่พิมพ. สํานักพิมพ.              

ปที่พิมพ. เชน 

บุนนาค พยัคฆเดช. พุทธศาสนากับมารยาทประจําวัน. พุทธศาสนากาวหนา. 445 - 448 

รวบรวมและจัดพิมพโดย ทวน วิริยาภรณ ธนบุรี : ป.พิศนาคะการพิมพ , 2506 

  5.2.2 บทความจากวารสาร 

  ผูแตง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (เดือน ป). เลขหนา. ดังนี้ 

  ยรรยง ศรีสม. การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม. 21 (เม.ย.-พ.ค. 29). 71-74 

  5.2.3 บทความในหนังสือพิมพ 

  ผูเขียน. ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ. (วัน เดือน ป) เลขหนา 

  เรืองชัย ทรัพยนิรันดร. คือการใหตอๆ ไป. มติชน (6 ม.ค.55) 6 

  5.2.4 บทความในสารานุกรม 

  ผูแตง. ชื่อบทความ. ชื่อสารานุกรม. เลมที่.(ปที่พิมพ). เลขหนา 

  วิกรม เมาลานนท. “ทอดตลาด” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 13(2516-

2517) : 8453-8460. 
 5.3 ส่ิงไมตีพิมพ รายการส่ิงไมตีพิมพ ไดแก โสตทัศนวัสดุ ประเภทสไลด เทปบันทึกเสียง                

ฟลมสตริป ภาพยนตร รายการวิทยุ รายการโทรทัศน เทปบันทึกภาพ แฟมขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

มีแบบการเขียนดังนี้ 

 5.3.1 โสตทัศน มีแบบการเขียนดังนี้ 

 ชื่อผูแตง ชื่อเนื้อหา/บทความ. (สถานีออกอากาศ) วัน เดือน ป เชน 

 พจน สารสิน. ความอยูรอดของเศรษฐกิจไทย (บทวิทยุออกอากาศทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย). 13 เมษายน 2520. 

 Clark K.B (Speaker).Problem of freedom and behavior modification 
(Cassette Recording No.7612) Washington Dc. American Psychological 
Association.1976. 

 5.3.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส แฟมขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร (Electronic Document) 

ส่ืออิเล็กทรอนิกสเปนแหลงขอมูลที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสืบคนได 2 ระบบ คือ ระบบออนไลน 
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(Online) และระบบซีดีรอม (CD-ROM) มีแบบการเขียน คือ ชื่อ บุคคล หรือหนวยงาน ชื่อเว็บไซด หนา              

วัน เดือน ป เชน 

Center for Improving Teacher Quality (CTQ).Avaiablefrom :http://www.ccsso. 
  Org/projects/Center-for-Improving-Teacher-Quarity/(2006 March  
  2000) 

 5.3.3 สิทธิบัตร (Patent) มีแบบการเขียนดังนี้ 

 ชื่อผูจดสิทธิบัตร. ชื่อวิธีหรือส่ิงประดิษฐ. ประเทศที่จดสิทธิบัตร. หมายเลขของสิทธิบัตร.              

วัน เดือน ป. ที่ไดรับการจดสิทธิบัตร ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 สาธิต เกษมสันต, ม.ล. กรรมวิธีในการทําแอมโซลูตแอลกอฮอลล. สิทธิบัตรไทย 

เลขที่ 77.               4 ก.พ. 2526. 

6. การสัมภาษณ มีแบบการเขียนดังนี้ 

ผูใหสัมภาษณ. ตําแหนง (ถามี). สัมภาษณ. วัน เดือน ป. ตัวอยาง 

เสริม วินิจฉัยกุล. นายกราชบัณฑิตยสถาน. สัมภาษณ. 20 มกราคม 2521 

7. แผนที่ภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม มีแบบการเขียนดังนี้ ช่ือเจาของแผนท่ี

ภาพถาย ชื่อภาพถาย คร้ังที่พิมพ ชื่อแผนที่/ดาวเทียม วันเดือนปที่ถาย มาตราสวน ดังตัวอยาง 

  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ                 

กองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม. เมืองพิษณุโลกจากอวกาศ

ภาพถายจากดาวเทียมแลนดแซทระบบซีแมกิดแบบเปอร (T.M) ภาพสีผสม. 17 

เมษายน 2513. มาตราสวน 50,000. 

8. จุลสาร เอกสารอัดสําเนา 

 ใหใชรูปแบบการพิมพเชนเดียวกับการอางอิงหนังสือ ยกเวนชื่อเร่ืองใหใสไวในเคร่ืองหมาย

อัญประกาศ (“____”)และในวงเล็บทายรายการพิมพคําวา “อัดสําเนา” สําหรับเอกสารภาษาไทย และคํา

วา “Mimeographed” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ สวนกรณีภาษาตางประเทศอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และภาควิชา ดังนี้ 

 วรรณี เมืองเจริญ. การใหขอนิยมทางการศึกษา สําหรับผูสอนในระดับอุดมศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร. หนวยพัฒนาคณาจารย ฝายวิชาการ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

2520. (อัดสําเนา) 

 Economic and Social Commission for Asia and The Pacific. ESCAP Trade Promotion. 
  (mimeographed) 
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*ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.   
 

จากเนื้อหาขางตนผูเขียนหวังวาศึกษานิเทศกที่สนใจ และครู กศน. โดยเฉพาะครู กศน. ที่สอน

ภาษาไทย ตองสอนผูเรียนใหเขียนบรรณานุกรมใหเปน เพราะเร่ืองของการเขียนบรรณานุกรมมีอยู                    

ในเนื้อหาวิชาภาษาไทย และยังเปนประโยชนกับครูในการที่ครูจะศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ซึ่ง

ตองจัดทํารายงานการคนควาของตนเอง หรืองานวิจัยซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษา และจะไดนําไปสอน

นักศึกษาในหองเรียนไดอีกทางหนึ่ง 
 

เมื่อศึกษานิเทศกทานใดอานบทความนี้แลว มีขอสงสัยสามารถสอบถามไดจากเว็บไซดนี้ หรือที่ 

facebook k_charoensak@hotmail.com 
  
 
 

 


